
Додаток 2
до Положення про громадський бюджет 
міста Києва

ЗВІТ
про аналіз відповідності законодавству, Положенню та можливості

реалізації проекту

№ 1445 «Київська міська мала дерев»

Відповідальний: Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення відповідальним за експертизу: 14.03.2019 

Дата публікації звіту: с^.03.2019

Зміст заходу: оцінка проекту на предмет його відповідності законодавству, вимогам Положення та 
можливості його реалізації.

1. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади та відповідає 
Положенню:

а) так

б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку "ні”, у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству:

а) так

б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так

б) ні (чому?)



5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

(заповнюється лише у випадку "негативний", у випадку обрання "позитивний" залишається вільним)

6. Проект передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:

а) так

б) ні
7. Проект має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття 
подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Києва):

а) так

б) ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду реалізації)

Потребує подальшого супроводження, підтримки та фінансування.
(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

8. Проект суперечить діючим міським цільовим програмам, або дублює завдання, які передбачені 
цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік:

а) так (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам)
(заповнюється лише у випадку "так", у випадку обрання "ні" залишається вільним)

Дублює заходи Програми розвитку зеленої зони м. Києва та концепції формування зелених 
насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№806/3381, чинність якої продовжено до 31.12.2019 рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 
№ 475/6526.

В рамках реалізації передбачається розробка інтерактивної карти зеленої зони м. Києва з 
нанесеними об’єктами благоустрою зеленого господарства, пошуковою системою та загальною 
інформацією про міське зелене господарство.

б) ні

9. Реалізація проекту планується на землях або об'єктах приватної форми власності: 

а) так

(заповнюється лише у випадку "так", у випадку обрання "ні" залишається вільним)



10. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації: 

а) так

за прогнозами проект після реалізації буде передбачати річні витрати на утримання та 
обслуговування, збільшення штатної чисельності існуючих підприємств (штат відповідальних за 
наповнення відповідної бази даних, її оновлення).

(заповнюється лише у випадку "так", у випадку обрання "ні" залишається вільним)

б) ні

11. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого проекту:

а) без додаткових зауважень

б) із зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, 
наведені в таблиці нижче)

Н айм енування Зап роп он ов ан е К ом ан дою  проекту П роп ози ц ія  ек сп ер тн ої групи

Н еобхідна
к ільк ість

Ц ін а за  
оди ни цю , грн

В артість ,
грн

Н еобхідна
к ільк ість

Ц іна за  
оди ни цю , грн

В артість ,
грн

Сума фінансування з бюджету міста Києва, потрібна для реалізації проекту 
(пропозиція експерта) 1 740 000 грн

Обґрунтування:

12. Наявний гарантійний лист щодо доступності (у випадку, коли такий лист є необхідним):

а) так

б) ні

в) гарантійний лист щодо доступності не потрібен
13. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві

14. Оцінка параметрів ефективності проекту:



14.1. Інноваційність: Так!Ні

14.2. Соціальність вказана: Так /Ні
14.2.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації: Так/Щ
14.2.2. Бюджетна ефективність на етапі функціонування після реалізації: Так /Ні

15. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних 
підприємств стосовно можливості реалізації проекту
Відповідно до мети проекту вважаємо за доцільне визначити відповідальним підрозділом Управління 
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

16. Висновок щодо відповідності проекту законодавству, положенню та можливості його реалізації:

а) позитивний

б) негативний 

Обґрунтування/зауваження:
Висновок про аналіз відповідності проекту № 1445 «Київська міська мапа дерев» законодавству та 
можливості його реалізації - негативний на підставі:

1. Проект дублює завдання Програми розвитку зеленої зони м. Києва та концепції формування 
зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 
19.07.2005 №806/3381, чинність якої продовжено до 31.12.2019 рішенням Київської міської ради від 
20.12.2018 №475/6526.

2. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації/чи експлуатації, зокрема, за 
прогнозами проект після реалізації буде передбачати річні витрати на утримання та обслуговування, 
збільшення штатної чисельності існуючих підприємств (штат відповідальних за наповнення 
відповідної бази даних, її оновлення).

3. Відповідно до мети проекту доцільне визначити відповідальним підрозділом управління 
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).
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